
Fazenda San Francisco 2019 
Fazenda San Francisco – Pantanal 
Mato Grosso do Sul 

 

 
Detalhes do tour 

Na Fazenda San Francisco você tem a oportunidade de conhecer o funcionamento real de uma fazenda 

no Pantanal, onde o cultivo e a cultura do homem pantaneiro caminham juntos com o meio ambiente. O 

espírito de conservação propicia ao estabelecimento vários projetos de pesquisa. Araras azuis, 

Papagaios, Serpentes, Anfíbios, Jaguatiricas, Pumas e Onças-pintadas são alguns dos animais 

estudados na Fazenda San Francisco. 

 
Dia a dia 

Excelente local para observação da vida silvestre, sobretudo AVES, com mais de 346 espécies 

catalogadas por biólogos e ornitólogos. Os motivos desta grande quantidade de aves são a abundância 

de recursos alimentares e diferentes ambientes encontrados dentro da fazenda, como os campos 

abertos, vazantes, cerrados, corixos, rios e campos de arroz irrigados. 

A Fazenda possui 18 apartamentos equipados com ar condicionado, ventilador, frigobar e wc 

privativo. Dispõe de restaurante, bar, piscina, redário e também um auditório com capacidade para até 

40 pessoas. 

Passeios durante estadia: 

- Passeio de chalana com pescaria de piranhas; 

- Focagem noturna de animais silvestres; 

- Safári fotográfico e trilha; 

- Canoagem; 

- Palestra sobre o Pantanal; 

- Cavalgada no cerrado; 

- Caminhada na Trilha da Vazante e visita ao Mirante. 



 
Sugestão de Roteiro para 4 dias e 3 noites: 
Dia 01: 

Chegada na Fazenda à tarde; 

14:30h: Passeio de Chalana com pescaria de piranhas. Retorno para a sede e check in no apartamento 

a partir de 16:00h; 

19:00h: Jantar na Fazenda; 

20:00h: Focagem Noturna de animais silvestres. 

 
Dia 02: 

07:00-08:00h: Quebra Torto; 

08:00h: Safári Fotográfico e Trilha do Caranda; 

Almoço pantaneiro; 

15:00h: Canoagem; 

18:30h: Jantar de Fazenda; 

20:00h: Palestra sobre o Pantanal. 

 
Dia 03: 

07:00-08:00h: Quebra Torto; 

08:00h: Cavalgada no cerrado e áreas de criação de gado; 

Almoço pantaneiro; 

16:30h: Caminhada na trilha da vazante e visita ao Mirante do Pantanal; 

18:30h: Jantar pantanal; 

20:00h: Focagem noturna de animais silvestres ou vídeo sobre o Pantanal. 

 
Dia 04: 

07:00-08:00h: Quebra Torto; 

08:00h: Safári fotográfico; 

Almoço pantaneiro; 

13:30h: Check out. 

 

 
Serviços incluídos 

Pacote inclui: 

- Pensão completa, 1 quebra-torto, 1 almoço pantaneiro e 1 jantar de Fazenda 

- Passeios  de acordo com a programação da Fazenda (2 diurnos e 1 passeio ou atividade noturna) 

- Pernoite em apartamento com ar condicionado, ventilador e frigobar 



- Acompanhamento de guia pantaneiro em português 

- Seguro passeio 

 

 
Saídas 2019 

Diárias 

 

 
TARIFAS EM REAIS: 

Pacote por pessoa: 

Em apt Duplo: 2096  

Em apt Triplo: 1943  

Em apt Quad: 1872  

Em apt Single: 3080  

Criança 5-11 anos: 1665 

Máximo duas crianças por casal no mesmo apt 

Traslados Campo Grande - Fazenda San Francisco v.v, sob consulta  

Pacotes com menos ou mais dias, sob consulta 


